
1. Pretekli konec tedna so bili birmanci na duhovnih vajah pri Sv. Trojici 
v Halozah. Pater Damjan jim je skušal približati misel, da so mladostniki 
ustvarjeni po Božji podobi, ljubljeni Božji otroci, edinstveni, enkratni in 
neponovljivi. Preko zgodbe o Mojzesu in izhodu Izraelcev iz Egipta so se 
pogovarjali o različnih oblikah suženjstva, navezanosti ali odvisnosti… 
Ob poboju izraelskih otrok so se soočali s pogledi sodobnega človeka na 
splav, kontracepcijo ter prezgodnjo spolnost. Spraševali so se, če nas 
takšen način razmišljanja vodi v srečno življenje. 
Kot odmev na duhovne vaje so birmanci zapisali: 

 »Najbolj si bom zapomnil-a pogovor o sveti spovedi, o tem kako 
nam Jezus odpusti greh, če gremo k sveti spovedi in se ga pokesamo 
in kako se »vrvica« ponovno zveže, ko nam Jezus odpusti greh.« 

 »Nikoli ne obupaj. Bodi hvaležen za vse, kar imaš.« 

 »… da je vsak izmed nas enkraten in neponovljiv, da ima vsak svo-
je poslanstvo na tem svetu.« 

 »… da se moramo sprejeti takšni, kakršni smo.« 
2. Jutri začnemo z bližnjo pripravo na birmo. Birmance prosim, da se je 

udeležite vsak večer, in če je le mogoče skupaj z botri in starši. Prvi 

dokaz, da so botri vzeli zares botrstvo bo prav v tem, če vas bodo spre-
mljali v pripravi na birmo in ne le na dan svete birme 

3. Prihodnjo soboto bomo imeli na Prihovi birmo. Birmovalec nadškof dr. 
Marjan Turnšek se želi srečati z birmanci v četrtek popoldan ob 18.00 
uri, med mašo pa bo spovedoval birmance, botre in starše. Eden izmed 
glavnih pogojev za prejem birme je spoved. To pa ne velja samo za 
birmance, ampak tudi za botre, saj morajo biti botri vzgled krščanskega 
življenja. Boter, ki ni v posvečujoči milosti ni boter, ampak lažnivec, saj ni 
to, kar bi moral biti, vzgled! K birmi bo pristopilo osem birmancev.  

4. V torek, 3. 5. ob 16.00 uri bomo imeli čistilno akcijo. V primeru slabega 
vremena pa v četrtek, 5. 5. ob 16.00 uri. Lepo prosimo starše in botre 
birmancev, kot je to stara lepa navada, da se je udeležite. Več vas bo, 
prej bo delo končano. Vse nadaljnje informacije dobite pri katehetu 
Samu Pučniku. 

5. V četrtek po maši bo seja ŽPS. Birmovalec nadškof dr. Marjan Turnšek 
nas bo nagovoril o pomenu vpetosti faranov v pripravo na birmo. Ob tej 
priložnosti bo nadškof podelil vsem članom ŽPS plakete imenovanja za 
člane ŽPS. Zato prosim za zanesljivo udeležbo vseh članov. Če je kdo 
pozabil, da je član ŽPS, naj skrbno prebere imena članov: 

Kristina Sojar Voglar, Peter Tonkovič, Urška Flis, Samo Pučnik, Simon 
Korošec, Pavlica Pučnik, Karmen Sadek Pučnik, Jožica Hojnik, Klavdija 
Ozimič, Lucija Gorenak, Marjan Mlakar, Andrej Lubej, Milan Pučnik, Peter 
Pučnik, Bernarda Muc, Anton Leskovar, Alfonz Zajko, Emilijan Brglez, 
Janko Juhart, Anton Polegek, Branko Sajko, Alojz Juhart, Viktor Vivod, 
Bojan Skrbinšek, Mira Rubin, Kristina Strnad, Emilijan Trdin, Alojz Lubej, 
Martin Juhart, Polona Mlakar, Jože Pučnik, Alojz Pučnik. 

6. Preteklo nedeljo smo za Ukrajino zbrali 269,- eur. Iskren boglonaj! 
7. Četudi sem ob praznovanju 250-letnice samostojne župnije že izpostavil 

tiste, ki ste bili botri novim vitrajem, naj navedem še vse, ki ste vse od 
januarja do danes posebej darovali tako za vitraje kot za vse ostale 
stroške 3370,- eur: Marjan Mlakar, družina Slavka Mlakarja, Maksa 
Hojnika, Slavka Pučnika, Mirana Ramota, Petra Pučnika, Marjana Puč-
nika, Slavka Juharta, družina Landeker, Kropf, Pušnik, Kobale, Grosek, 
Flis, Ribič; Alojz Pučnik, Ljudmila Pliberšek, Janez in Branka Pučnik, 
Anton in Ljudmila Juhart, Branka Sajko, Anton Polegek in nekateri nei-
menovani. Iskren boglonaj! O, ko bi lahko ob teh imenih v prihodnje 
napisal še kakšna druga imena.  Vsekakor smo ob plačilu vitraja pora-
vnali tudi stroške knjige, ki je stala 2250,- eur, medtem ko se je vrnilo s 
prostovoljnimi prispevki le 650,- eur. Seveda je še nekaj knjig ostalo v 
pisarni. Kljub temu menim, da je bila izdaja knjige upravičena, saj govori 
o naši hvaležnosti za dar samostojne župnije. Nadškof se je še posebej 
zahvalil, da smo obelodanili obletnico prav z izdajo knjige, kar gre pose-

 6. velikonočna nedelja 

Nedelja mož in fantov 

Jožef Delavec 

01. 05. 2016 

Ob 7.00 uri za + Silvo Pliberšek (1158) 
Ob 10.00 uri za +Jožefo Pliberšek  

Ponedeljek 2. 05. 2016 

Atanazij, škof 

Šmarnična pobožnosti o Fatimski Božji Mater 

in duhovna priprava na birmo 

Ob 19.00 za + Vido Brumec 

Torek 3. 05. 2016 

Filip in Jakob ml., apost. 

Ob 19.00 – samo šmarnice in priprava birman-

cev na birmo 

Sreda 4. 05. 2016 

Florijan, mučenec 
Ob 19.00 za + Stanka Mlakarja 

Četrtek 5. 05. 2016 
GOSPODOV VNEBOHOD 

Ob 18.00 srečanje birmancev z nadškofom  

Ob 19.00 za + Heleno Tomažič (obl.), Jurija 

in Marijo Brumec 
Petek 6. 05. 2016 

Prvi petek 

Katarina Sienska 

Dopoldan obisk bolnikov 

Ob 19.00 za + Alojzijo, Franca in Zdenka 

Breznika 

Sobota 7. 05. 2016 
SVETA BIRMA 

Pij V., papež 

Ob 10.00 za + Metoda Pučnika 

Ob 10.00 za + Terezijo Bračič (1108)  

 7. velikonočna nedelja 

Viktor, mučenec 

08. 05. 2016 

Ob 7.00 uri za žive in + farane  
Ob 10.00 uri pri Sv. Joštu blagoslov križeve-

ga pota in maša za + rodbino Jančič  



bna zahvala vsem avtorjem prispevkov. Stroške smo vse pokrili, ker pa 
je v restavriranju že naslednji vitraj pa se vnovič priporočam za vaš dar. 

8. Naš domači umetnik g. Peter Tonkovič je izrezljal podobe križevega 
pota za podružnično cerkev sv. Jošta. Blagoslov novega križevega 
pota bomo imeli prihodnjo nedeljo pri Sv. Joštu. Petru se iskreno zahval-
jujemo za dragoceno obogatitev cerkve sv. Jošta. Da pa ne bo novi 
križev pot zgolj okras cerkve, bomo imeli prihodnjo nedeljo po prošnji po 
obhajilu tudi križev pot. Vsi lepo vabljeni k Sv. Joštu.  

9. V četrtek so korajžni moški, kljub mrazu in snegu, postavili mlaj. 
Smreko je daroval Ivan Pavlič iz Prihove. Iskren boglonaj! Hvala pa tudi 
za vse darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

Cena je 20 eur (vključeno kosilo in prevoz) 

Prijave v župnišču in pri Samu Pučniku na številko 041/369-938. 
 

Razpored bralcev Božje Besede 
6. velikonočna nedelja 

Nedelja mož in fantov 

01.05.2016 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Kristina Strnad 

10.00 

1. berilo: Petra Jug 

2. berilo: Žan Pem 

7. velikonočna nedelja 

Dekliška nedelja 

08.05.2016 

7.00 

1. berilo: Mira Rubin 

2. berilo: Albin Pučnik 

10.00  

1. berilo: Martin Juhart 

2. berilo: Samo Pučnik 

 
 “Sveta birma je pečat na pismo svetega krsta!” 
Kakor mora dobiti pismo pečat (danes znamko), da 
lahko gre in opravi svoje poslanstvo, tako mora 
dobiti krščenec pečat oz. zakrament svete birme, 
da lahko gre in v svetu opravi svoje poslanstvo 
oznanjevanja in življenja iz evangelija. To pa lahko 
opravi prav s pomočjo darov Svetega Duha, ki jih 
prejmemo pri sveti birmi. To pomeni, da je birma 
'binkoštno kronanje' svetega krsta. 
Seveda pa birma ni dar, ki ga prejmeš in odložiš v 
vitrino, ampak dar, ki se razvija. Ko ga prejmeš, 
raste s tem, da živiš v Božjem Duhu. 

“Birmanski dan je binkoštni dan za birmance!  In vsak dar je iskra Sve-
tega Duha na olje našega srca!” (A. M. Slomšek) 
Birmanci, ne pozabite: Birma je zakrament krščanske zrelosti (KKC 
1308) in dolžnost, da s ponosom živimo, širimo in branimo vero. 
 

Pripravila: Martin Juhart, župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila 

ŽUPNIJSKI LIST "SONČNE PRIHOVE"  

ŽUPNIJE VNEBOVZETJA 

BL. DEVICE MARIJE. 

 

6. velikonočna nedelja 

NEDELJA TURIZMA 

SVETA BIRMA 

(v soboto) 

01. 05. 2016 – 08. 05. 2016 

Dar modrosti – živeti in delovati modro, spoznavati, kaj je dobro 
in kaj ne, presojati vse zemeljske stvari tako, kot Bog želi od nas.  
 

Dar umnosti – umevati in razumevati večne resnice. Dar um-
nosti je sposobnost videti onkraj zunanje podobe sveta, videti 
nevidno, večno in Božje, hkrati pa, da globlje razumemo to, kar 
Bog pričakuje od nas. 
 

Dar svéta – znati svetovati in sprejeti nasvet. S tem darom Sveti 
Duh oblikuje našo vest tako, da bo odločitve sprejemala v 
občestvu z Bogom in njegovo Besedo. 
 

Dar moči – dviga naše srce kvišku, ga navdaja z novo močjo: 
Bog nas krepi s svojo milostjo, besedo in zakramenti. Potrebu-
jemo Božjo moč, da lahko svoje življenje in vero usmerjamo v 
pravo smer. 
 

Dar vednosti – da v občudovanju stvarstva dojemamo Božjo 
veličino in ljubezen. Top a je tudi dar védenja, to je, da poznamo 
Božje zapovedi in njegov nauk, po katerem moramo živeti.  
 

Dar pobožnosti – da živimo po Bogu, to je tako, kot Bog 
pričakuje od nas. Ta dar nas ohranja neomajne v občestvu z 
Njim in nam pomaga, da poglabljamo svoj odnos in svojo ljube-
zen do Boga in bližnjega. 
 

Dar strahú božjega – ne pomeni, da nas je strah pred Bogom, 
ampak, da vedno bolj odgovorno živimo svoje krščanstvo. Tako 
nas ta dar Svetega Duha spodbuja k poslušnosti, hvaležnosti in 
slavljenju Boga ter obenem napolnjuje naša srca z upanjem. 

http://www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila

